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PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ  

 

A Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központja  

által meghirdetett „INNOVÁCIÓS VERSENY”-hez 

 

2011. ősz 

 

 

I. MIÉRT VEGYEK RÉSZT A VERSENYEN? 

Ha úgy érzed, hogy meg szeretnéd valósítani találmányodat, innovációs ötletedet, alakítsatok egy csapatot, 

jelentkezzetek az innovációs versenyre és nyerjetek hasznos tapasztalatokat az üzleti világ előszobájában! 

Nincsenek született vállalkozók! A siker alapvetően a kitartó és következetes munka eredménye! Ahogy 

sikeres vállalkozók mondják: 90%-ban veríték, 10%-ban zsenialitás! A verseny nem csupán egyszeri 

megmérettetés, hanem egy jól felépített tanulási folyamat is egyben. A projektek előzetes minősítését 

követően kiválasztott fejlesztői csapatok egy intenzív felkészítésen vesznek részt, amelynek 

eredményeképpen elkészítik vállalkozásuk részletes üzleti koncepcióját, modelljét. Ezt a fejlesztési 

folyamatot a SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ munkatársai mellett, az üzleti életben sokéves 

tapasztalattal rendelkező mentorok, szakemberek segítik. Immár nem az oktatókat, hanem az üzleti 

szereplőket kell meggyőzni találmányok, koncepciók megvalósíthatóságáról, annak lehetséges menetéről. Azt 

nem ígérjük, hogy azonnal bele lehet vágni a fejszét egy vállalkozás megalapításába, de nagy lépést lehet tenni 

afelé. Nagy előnye a versenynek, hogy a valós életet szimulálja, csapatban kell dolgozni, olyan valós vagy 

potenciális munkatársakkal, akikkel a valós életben együtt kell majd működni. Bárki is lesz az ügyvezető 

igazgató, a műszaki vagy a gazdasági igazgató, vagy akár egy egyszerű beosztott mérnök vagy közgazdász, 

nem szabad elfelejteni, hogy egy csapatot kell alkotni, amelyik egy irányba húz, jól meghatározott küldetés és 

célok, valamint alaposan meghatározott feladat megvalósítása érdekében. 

 

II. AZ INNOVÁCIÓS VERSENY SZERVEZŐJE 

Az innovációs verseny meghirdetője és szervezője a Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment 

Központja. Vezető: Dr. Dőry Tibor igazgató. Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. INNO-SHARE épület 101. 

Tel.: 96/503 400 /33-86 mellék, email: doryti@sze.hu ). Az innovációs verseny lebonyolítása és díjazása a 

TÁMOP-4-2-3-08/1-2008-0011 konstrukcióból kerül finanszírozásra. A versenyen való részvétel ingyenes. 

 

III. A VERSENY CÉLJA:  

A SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ különböző pályázatokkal, képzésekkel és üzletfejlesztési 

szolgáltatásokkal támogatja az egyetem hallgatóinak és munkatársainak innovációs projektjeit. A Központ 

széleskörű hazai és nemzetközi együttműködéseket alakított ki a technológia- és tudástranszfer, valamint az 

innovációmenedzsment területén. Ennek eredményeképpen elősegíti azon innovációs projektek és erre 
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épülő vállalkozások létrehozását és fejlesztését, amelyek egyetemünk hallgatóinak és munkatársainak 

innovációs ötleteire, valamint kutatás-fejlesztési eredményeire épülnek.  

A meghirdetett innovációs verseny célja konkrét üzleti ötletek gyakorlati megvalósításának és vállalkozás 

indításának a támogatása, a nyertesek a díjat szabadon felhasználhatják ötletük megvalósítására. Emellett a 

versenyen indult csapatok jelentős segítséget kaphatnak tanácsadás formájában, egyének a SZE-Győr 

Tudásmenedzsment Központ munkatársaitól és partnereitől. Célunk, hogy a versenyen indult / díjazott 

projektek valóban megvalósulhassanak és az Egyetem INNO-SHARE épületének 2. emeletén található IN-

CUBE innovációs térben megkezdhessék vállalkozási tevékenységüket. Ehhez azonban megvalósítható 

tervekkel kell rendelkezni és azok megvalósításához meg kell nyerni a potenciális ügyfeleket és 

finanszírozókat. 

 

IV. A VERSENY TÉMAKÖREI: 

A SZE-Győr kutatási és innovációs prioritásaihoz illeszkedve az innovációs versenyre az alábbi 

témakörökhöz kapcsolódó ötlettel, koncepcióval lehet jelentkezni: 

- járműiparhoz és intelligens közlekedéshez kapcsolódó új termékek, alkatrészek, 

termelékenységet javító technológiák; 

- informatika, média- és webtechnológiák: különböző fogyasztói csoportok igényeit kielégítő 

hardverek és alkalmazások; 

- egyéb termékek és szolgáltatások: különbözői fogyasztói csoportok igényeire épülő új 

megoldások. 

 

V. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

A magányos feltalálók, világmegváltók ideje elmúlt! A versenyen 2-4 fős csapatok indulhatnak, amelynek 

tagjai közül min. egy főnek jelenleg is a SZE-Győr nappali és/vagy levelező tagozatos hallgatójának kell 

lenni. A témakör, a fejlesztési feladat, illetve a vállalkozási ötlet határozza meg a csapatok optimális méretét. 

Javasoljuk, hogy mérnökökből, közgazdászokból és jogászokból álló, multidiszciplináris csapatok 

szerveződjenek, mivel a verseny nemcsak a technológiáról, hanem a piaci bevezetésről és a vállalkozás-

alapítás előkészítéséről szól.  

Az innovációs pályázat és verseny kritikus tényezője, hogy a csapatok közösen dolgozzanak a fejlesztésen, 

vállalkozási ötleten. A valós életben is azon múlik a vállalkozások sikere, hogy vezetőik mennyire tudják 

bevonni a munkatársakat a különböző folyamatokba és mennyire képesek delegálni; feladatokat nemcsak 

kiadni, hanem azok megvalósítását nyomon követni és számon kérni. Mindezt már a pályázat 

összeállításakor is tekintetbe kell venni, hogy valóban tevékeny társakból álljon a csapat. 

 

VI. CSAPATOK 

Az innovációs versenyen résztvevő csapatokkal szemben támasztott kritériumok az alábbiak: 

- a csapat tagjai közül min. egy főnek jelenleg is a SZE-Győr nappali és/vagy levelező tagozatos 

hallgatójának kell lenni; 

- előnyt jelent, ha a pályázó csapat tagjai több tudományterülethez kötődnek; a csapatok mérnökökből, 

közgazdászokból és jogászokból állnak, de lehetnek zenészek és egészségügyi hallgatók is; 
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- a csapat egyik tagjának fel kell vállalni a csapat vezetői szerepet, aki a csapat részéről meghozza és 

vállalja majd a fejlesztési döntéseket; 

- az innovációs verseny során a csapatok tagjai változhatnak, de létszámuk nem haladhatja meg a 4 főt 

az innovációs verseny végső prezentációja során. 

 

 

VII. A VERSENY FOLYAMATA: 

Az innovációs verseny három szakaszban valósul meg:  

1. Pályázatok készítése: a hallgatók 2-4 fős csapatai által megfogalmazott új vagy újszerű termék 

és/vagy szolgáltatás bemutatása a pályázati adatlapon megadott szempontok szerint. 

A beérkezett pályázatok előzetes értékelését, szűrését a SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ 

munkatársai és üzleti tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, mentorok végzik el. Azok a 

csapatok kapnak meghívást a verseny második fordulójába, akik az előszűrésen továbbjutottak és 

legalább egy üzleti mentor vállalja a csapat részletes pályaműve elkészítésének konzultációját. 

2. Részletes pályaművek készítése: az innovációs verseny második szakaszának elején egy ún. 

„mentor-projekt mixer” rendezvény keretében a pályázók megismerkednek mentoraikkal és 

megvitatják közös tevékenységük kereteit. Ezt következően egy nagyon intenzív fejlesztési szakasz 

következik (két hét!!), amelynek során a versenyző csapatok az üzleti életben tevékenykedő, ill. 

szakmai mentorok segítségével elkészítik a termék / szolgáltatás üzleti koncepcióját, modelljét, 

illetve annak prezentációját az innovációs versenyre. 

3. A koncepció előadása az Innovációs versenyen, eredményhirdetés. 

 

 

VIII. MIT KELL BEADNI? 

Az innovációs verseny három szakaszához kapcsolódóan az alábbi dokumentációt kell elkészíteni: 

 

1. Pályázatok készítése 

Feladat: az innovációs versenyre nevező csapat projekt-adatlapjának és a csapat tagjai 

önéletrajzainak kitöltése külön-külön a megadott formában. 

Határidő: 2011. szeptember 20. 12:00 

 

A pályázatok tartalmi áttekintését tartalmazó adatlap az alábbi témaköröket tartalmazza max. 5000 karakter 

(kb. 2 oldal) terjedelemben: 

1. Témaválasztás 

A műszaki, gazdasági probléma leírása: Mi fáj? Kinek? Miért? 

A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása 

A probléma megoldásától várt előny, haszon megfogalmazása és alátámasztása 

2. Problémamegoldás 

A probléma megoldásának ismertetése, indoklása 
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A megoldás egyedisége, megkülönböztetése már meglévő megoldásoktól 

Lehetséges versenytársak 

3. Megvalósítás, hasznosítás lépései 

Hogyan kezdene neki a megvalósításnak? Kiket vonna be (pl. X vállalat, Y egyetemi tanszék, Z 

hallgató, oktató)? Hogyan osztaná meg a feladatokat?  

Kinek értékesítené a terméket / szolgáltatást? Hogyan? 

4. A fejlesztést megvalósító csapat 

Milyen feladatuk lesz a csapat tagjainak a projektben? 

Milyen szakmai és vállalkozói tapasztalatokkal rendelkeznek? 

Mi motiválja a csapat tagjait? Mit szeretnének elérni? 

 

A két oldalas dokumentumhoz további mellékleteket lehet csatolni az innováció tárgyához kapcsolódóan, pl. 

fénykép, rajz, stb. formájában. 

 

2. Részletes pályaművek készítése: az innovációs verseny előzetes válogatásán keresztüljutott 

csapatok lehetőséget kapnak, hogy az üzleti életben több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező 

szakemberek, mentorok segítségével elkészítsék az innovációs ötletük egy lehetséges üzleti 

modelljét, ami a következő elemekből áll: 

1. Ügyfélszegmensek  

2. Értékteremtés 

3. Csatornák 

4. Ügyfélkapcsolatok 

5. Pénzáramlás 

6. Erőforrások 

7. Tevékenységek 

8. Partnerkapcsolatok 

9. Költségszerkezet 

Feladat: az innovációs projekt pályaművek elkészítése-adatlapjának a megadott felépítésben. 

Határidő: 2011. október 15. 12:00 

 

3. A koncepció előadása az innovációs versenyen. A versenyen csak az előzetesen leadott 

prezentációt lehet bemutatni, előtte részt kell venni a SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ által 

szervezett prezentációs felkészítésen. A hallgatók 10 perces prezentációjának az alábbi felépítést 

kell követni: 

1. dia: A pályamű címe, hallgató neve, szak, szakirány 

2. dia: A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása 

3. dia: A probléma megoldásától várt előny, haszon megfogalmazása és alátámasztása 

4. dia: A probléma megoldásának ismertetése, indoklása 

5. dia: Potenciális vevők, konkurensek 

6. dia: Hasznosítás, megvalósítás lépései 

7. dia: A fejlesztés, piacra bevezetés költségigénye 
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Feladat: projektprezentáció készítése a megadott felépítésben. 

Határidő: 2011. október 15. 12:00 

 

 

IX. A MENTOROK SZEREPE, FELADATA 

A mentorok meghatározó szerepet játszanak a beérkezett pályázatok bírálatában és konzultációk keretében 

állnak a csapatok rendelkezésre. Csak olyan projektek juthatnak a verseny második fordulójába, amit egy 

vagy több mentor pozitívan értékel és hajlandó a projekt fejlesztésében együttműködni a pályázó csapat 

tagjaival. A mentorok a „mentor-projekt mixer” rendezvényen veszik fel egymással a kapcsolatot, amit a 

SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ szervez meg 2011. október 3-án 17.00 órától. Ennek az 

eseménynek az a legfontosabb célja, hogy a mentorok személyesen is megismerkedjenek a projektgazdákkal, 

a csapatok tagjaival és megbeszéljék a következő napok intenzív feladatait, illetve azt, hogy mikor tudnak 

konzultálni a pályamű készítése során. Mivel rendkívül rövid fejlesztési idő (szűk két hét!!) áll a csapatok 

rendelkezésére, javasolt a konzultáció formájának és gyakoriságának pontos egyeztetése a mentorokkal, 

illetve az elérhetőségek kicserélése, hogy a mentorok segítségével 2011. október 15-ig elkészüljenek a 

pályaművek. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a mentorok általában elfoglalt vállalati vezetők, 

szakemberek, és az innovációs versenyben önként vállalnak szerepet. Javasoljuk, hogy a csapatok várják meg 

e-mailes vagy telefonos válaszukat, a személyes találkozás előtt minden esetben egyeztessenek időpontot. 

 

 

X. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

A verseny során a pályázatok értékelése két lépcsőben történik azonos szempontok szerint. Mind az 

innovációs versenyre való nevezéskor beadott pályázatok előzetes szűrésének, mind a verseny 2. 

fordulójában elkészített pályaművek szakmai zsűri általi értékelésének szempontjai az alábbiak: 

 

1. A fejlesztési koncepció ötletessége, újdonságértéke, kapcsolódása a verseny témaköreihez. 

2. A koncepció megvalósíthatósága, kidolgozottsági és készültségi szintje. 

3. Piaci lehetőségek, versenytársak. 

4. A csapat tagjainak felkészültsége, tapasztalatai. 

5. Az ötletre épülő vállalkozás indításának lehetősége. 

 

XI. DÍJAZÁS: 

Az innovációs versenyen a tapasztalatok szerint minden induló sokoldalú tapasztalatot szerez, új 

együttműködéseket alakít ki és új ötletekkel, barátságokkal gazdagodik. A verseny díjazása a következők 

szerint történik:  

1. Az innovációs verseny első fordulóján sikeresen túljutott csapatok között 12 x bruttó 15.000 Ft / 

csapat indulási díj („rajtpénz”) kerül felosztásra. 
2. Az innovációs verseny fődíja bruttó 500.000 Ft, ami a szakmai zsűri által első helyezettnek 

minősített csapat tagjai között egyenlő arányban kerül kifizetésre. 

3. Az innovációs verseny 2. és a 3. helyezett csapatok tagjai között bruttó 300.000, illetve 184.000 Ft 

díj kerül felosztásra egyenlő arányban. 
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FONTOS: a verseny díjazása személyi kifizetés (megbízási szerződés formában), ami személyi 

adózás szabályai szerint kerül kifizetésre a versenyt követően. 

 

 

XII. A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSE ÉS HATÁRIDŐK: 

Az innovációs versenyre elkészített pályázatokat, a csapat nevének megjelölésével az alábbi címre kell 

eljuttatni 3 példányban ÉS elektronikusan e-mailben is. FONTOS, hogy a csak papíron, nem kellő 

példányban vagy csak e-mailben vagy hiányosan leadott pályázatok nem kerülnek értékelésre. 

 

Varga Rozália 

SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ 

9026 Győr, Egyetem tér 1. INNO-Share épület 101. 

email: vargar@sze.hu  

 

Az innovációs verseny felhívásában szereplő határidők be nem tartása a versenyből való azonnali kizárást 

eredményez, ami ellen nem lehet fellebbezni. Kérjük, tartsa be minden pályázó, versenyző az alábbi 

határidőket: 

 

2011. szeptember 20. 12:00 A pályázatok leadása 

2011. szeptember 30.   Értesítés bírálati eredményekről és a versenyen való részvételről 

2011. október 3. 17.00 „Mentor - projekt mixer” – a mentorok első személyes találkozása a 

projektgazdákkal 

2011. október 1-14.   A pályaművek részletes kidolgozása mentorok segítségével 

2011. október 17. 12:00  A pályaművek, prezentációk elkészítése és leadása 

2011. október 20.   Innovációs verseny 

 

XIII. SZERZŐI JOGOK, TITOKTARTÁS 

Az innovációs versenyen induló csapatok tagjainak tiszteletben kell tartani a szellemi tulajdonjogokat. Ezzel 

összefüggésben a jelen pályázati útmutató elolvasásával és az innovációs versenyre történő nevezéssel a 

pályázók kötelezik magukat az alábbiakra: 

- az innovációs versenyre beadott és ott továbbfejlesztésre kerülő pályaművek a pályázók saját ötletére 

épülnek, azzal szemben harmadik fél nem támaszt igényt; 

- a pályázók felelősséget vállalnak arra, hogy fejlesztésükkel nem sértenek meg szellemi tulajdonjogot, 

nem plagizálnak; 

- azok a pályaművek, amelyekkel kapcsolatosan felmerül a szellemi tulajdonjogok megsértése, 

automatikusan kizárásra kerülnek a versenyből. 

Az innovációs versenyt szervező SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ a pályázatokból származó, illetve 

a verseny során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat titokban tartja, harmadik félnek 

nem hozza tudomására a projektgazdák előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. 

mailto:vargar@sze.hu
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XIV. KAPCSOLATTARTÁS ÉS INFORMÁCIÓ 

Az innovációs versennyel és a pályázatok elkészítésével kapcsolatban keressék bizalommal a SZE-Győr 
Tudásmenedzsment Központ a verseny szervezéséért felelős munkatársát az alábbi elérhetőségeken: 
 
Varga Rozália 

SZE-Győr Tudásmenedzsment Központ 

9026 Győr, Egyetem tér 1. INNO-Share épület 101. 

Tel.: 96/613-707 

email: vargar@sze.hu  

 
 
 
Győr, 2011. szeptember 1. 
 
 
 

Várjuk a pályázatokat és a versenyhez sok sikert kívánunk! 
 

mailto:vargar@sze.hu

